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Inleiding 

Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de 

basis voor het “wij-gevoel” van een onderdeel. Het gevoel “ergens bij “ te 

horen geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren in alle omstandig-

heden. “Trots zijn op” en “vertrouwen hebben in” de eigen eenheid zijn 

bewezen force multipliers (Esprit de Corps). Het aanwenden van militair 

historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie met 

de “core business” van de krijgsmacht in het algemeen en die van de 

Koninklijke Landmacht in het bijzonder.  

 

De regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een 

Historische Collectie over de Koninklijke Landmacht met een heel specifiek 

onderwerp, namelijk de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse 

Brigade “Prinses Irene” (1940 – 1945) en het Garderegiment Fuseliers 

Prinses Irene (1946 – heden). 

Het is een typische regimentsverzameling en heeft vooral een rol in de 

traditiebeleving van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Binnen de 

Koninklijke Landmacht heeft een regiment onder meer de taak de herin-

nering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel 

en de voorgangers. 

De regimentsverzameling is gevestigd in en om de gebouwen 8 en 28 van 

de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. De 

twee gebouwen behoren tot de eerste negen oorspronkelijke gebouwen uit 

1946, van deze inmiddels grootste kazerne van Nederland. Een historisch, 

groen en herkenbaar stukje kazerne, dat in 2014 door de gemeentelijke 

monumentencommissie is voorgedragen als “beschermd dorpsgezicht”. 
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Algemeen (chronologie) 

De Korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 

(zoals de oude aanduiding luidde), bestaat al sinds de jaren vijftig van de 

vorige eeuw. Na een aarzelende start in Vught kwam de verzameling via 

Assen in Schalkhaar (13 Pantserinfanteriebataljon GFPI) terecht.  

In 1992, met de overdracht van de regimentstraditie van 13 Pantser-

infanteriebataljon naar 17 Pantserinfanteriebataljon in Oirschot, verhuisde 

de verzameling mee. Op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck-

kazerne, kwam een volledig gebouw, meer dan een verdubbeling van de 

ruimte in Schalkhaar, ter beschikking. Bovendien werd vanaf dat moment 

intensief samengewerkt met de Stichting Historie en Documentatie van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. De presentatie verbeterde 

hierdoor enorm.  

In 1999 verhuisde de regimentsverzameling opnieuw, nu naar de 

gebouwen 8 en 28, vlakbij de ingang van de kazerne. Hier werd ook een 

museumwinkel ingericht die wordt beheerd door de HC-vrijwilligers. 

In 2002 werd de regimentsverzameling voorlopig ingeschreven in het 

Nederlands Museumregister. Het bestuur van de Stichting Brigade en 

Garde Prinses Irene koos bewust voor het pad van museumregistratie. 

Hoewel het een regimentsverzameling is, en de term “museum” sinds mei 

2005 niet meer wordt gebruikt, wil het bestuur zoveel mogelijk werken 

volgens de normen die voor musea gelden, uiteraard begrensd door de 

financiële en personele mogelijkheden.  

In 2005 werd de status van Geregistreerd Museum behaald.  

 

In 2010 werd de regimentsverzameling herijkt als Geregistreerd Museum.  
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Missie van de regimentsverzameling 

 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene verzamelt, 
beheert en behoudt objecten van historische of traditionele waarde die 

behoren tot de belangensfeer van de voormalige Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene.  
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene werkt op 
professionele wijze en houdt zich aan een vastgesteld verzamelbeleid. 

 
- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene wil met de 

collectie het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene ondersteunen door 
het uitdragen van de geschiedenis en tradities binnen de Koninklijke 

Landmacht, maar zeker ook daarbuiten.  
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene fungeert 
hiermee tevens als een visitekaartje voor de Koninklijke Landmacht. 

 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene wil zo goed 
mogelijk toegankelijk zijn, vooral voor regimentsleden maar ook voor 

publiek van buiten de kazerne. 
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft het 

museale beleid van de Koninklijke Landmacht. 
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Personeel en organisatie 

 
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene fungeert als koepelorganisatie 

voor een aantal regimentsverenigingen. De regimentsverzameling maakt, 
als ware het een “onafhankelijke poot”, deel uit van deze stichting. Het 

stichtingsbestuur draagt tevens de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

de regimentsverzameling. 
 

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bestond in 
december 2016 uit: 

 
Voorzitter     Bgen b.d. A.T. Vermeij  

Vicevoorzitter    Lkol H. Gorissen (Regimentscommandant) 
Secretaris     Kap M. Cremers (Regimentskapitein) 

Penningmeester    Lkol b.d. H. Laurens 
Lid VOSKNBPI   Genmaj b.d. R.W. Hemmes 

Lid VVVGFPI en VOS GRPI Lkol F.E.T.J. van Dijk 
Lid VVOGFPI   Lkol b.d. P.J.M. Aerts 

Lid ROOV    Adj A.C.M. Brands (Regimentsadjudant)  
Lid Genootschap   Mevr. N. Swinkels 

Redactie Vaandeldrager  Lkol b.d. H.S.C. Doreleijers  

Conservator museum GFPI Dhr. J.W.H. Sonnemans 
 

De conservator maakt functioneel deel uit van het stichtingsbestuur en 
legt hierin verantwoording af voor alles wat met de regimentsverzameling 

en de vrijwilligers te maken heeft. De conservator is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken: het aansturen van de vrijwilligers, zorg 

voor de collectie, verwerving, registratie, museumwinkel etc..  
 

Het vrijwilligersteam van de regimentsverzameling bestaat uit vier 

personen, waaronder de conservator. Het vrijwilligersteam (incl. conser-

vator) in 2016 bestond uit: 

Dhr. Hans Sonnemans (conservator) 

Dhr. Harrie Dijkhuizen 

Dhr. Arrien van Schaik 

Dhr. Hans van Schaik 

Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) en zijn voorzien van een defensiepas (type 4) t.b.v. toegang tot de 

Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.  
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Collectie 

Kerncollectie. Een kerncollectie is dat deel van de collectie dat gezichts-

bepalend is voor het museum. De kerncollectie wordt gevormd door de 

deelcollecties die onmisbaar of van groot belang zijn voor de realisering 

van de missie en doelstellingen en voor de positionering en profilering van 

het museum. 

Bij de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene bestaat de 

kerncollectie uit alles wat te maken heeft met de Koninklijke Nederlandse 

Brigade “Prinses Irene”. De cultuurhistorische waarde hiervan is groot, 

aangezien de Prinses Irene Brigade tijdens de oorlogsjaren de traditie van 

de gehele Koninklijke Landmacht voortzette. In zijn geheel is de collectie 

daarom bijzonder in de Collectie Nederland en voor de Koninklijke 

Landmacht. 

Een belangrijk deel van de kerncollectie is in langdurige bruikleen 

verkregen van de Stichting Historie en Documentatie Koninklijke Neder-

landse Brigade “Prinses Irene”. 

Een beperkt aantal objecten (elf) is in bruikleen verkregen van het 

Koninklijk Militair-historisch Museum (Legermuseum), inmiddels overge-

gaan in het Nationaal Militair Museum, deel uitmakend van de Koninklijke 

Stichting Defensiemusea. 

Wapens die vroeger in eigendom deel uitmaakten van de regimentsver-

zameling, zijn in 2014 overgedragen aan de Rekwisietencollectie Konink-

lijke Landmacht (RCKL). De onklaar gemaakte vuurwapens, zichtbaar in 

de huidige expositie, zijn daarna in bruikleen teruggekregen van de RCKL.  

Uitleen collectie: het schilderij van Jos Gelissen werd ook tentoongesteld 

in zijn expositie in “t Harde. Zie verder blz. 11; Bezoekers. 

Verwerving en afstoting in 2016 

In 2016 werden er geen museale stukken afgestoten en de volgende 

museale stukken werden middels particuliere aankoop of schenking 

toegevoegd aan de collectie:  
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Schenking van particulier; 

Diverse wireless sets (zend- en ontvangapparatuur, Brits) uit periode 

1940 – 1945. Met een totale geschatte waarde van € 3550,-. 

Sinds 1993 is deze schenking al ondergebracht in Regimentsverzameling 

Brigade en Garde Prinses Irene als onderdeel van de in bruikleen gegeven 

collectie van de Stichting Historie en Documentatie van de Koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene. Deze stichting, op haar beurt, heeft de 

objecten weer in permanent bruikleen gekregen uit de particuliere 

collectie van Hans Sonnemans. De objecten zijn geregistreerd in het 

collectieregistratiesysteem van het museum. 

Op 29 september 2016 zijn de vier sets door Hans Sonnemans als 

schenking overgedragen aan Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, 

een culturele ANBI. 

De aangegeven waarde van de hieronder los beschreven objecten, is de 

geschatte opbrengst bij een veiling of particuliere verkoop. 

 

Wireless set nr 19, Mk II, compleet met infantry mounting 

Deze set (nr. 19) in het museum is voorzien van een mounting, hoes en 

diverse toebehoren (dozen met reservedelen en lampen) 

Inventarisnummers: 007283-007284-007285-007286-007287-007288-

007289-007290. Geschatte waarde € 1500. 
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Wireless set, No 18 Mk II 

De hierboven afgebeelde set (nr. 18 Mk II) is compleet, met hoes, 

koptelefoon, seinsleutel, handmicrofoon en reservedelen. Inventaris-

nummers: 007279-007280-007281-007282. Geschatte waarde € 750. 

 

Wireless set  No 38, Mk II  

Het gaat hierbij om de twee hieronder afgebeelde sets, compleet met 

koptelefoon, keelmicrofoon, junction box, antennetas en doos met 

reservelampen. 

               

Inventarisnummers: Model I; 007291-007292-007293-007294-007295-

001839. Model II; 007297-007298-007299-007300-007301-001838. 

Geschatte waarde € 650 euro per stuk.  
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Viering 75 jaar Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 

Op zaterdag 14 mei werd in Museum Kruysenhuis (gemeente Oirschot) 

door de Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 

(VVVGFPI) een schilderij van dhr. Jos Gelissen geschonken aan het Regi-

ment als cadeau voor het 75 jarig jubileum. Het schilderij is daarna 

opgenomen in de expositie van de Stichting VeteranenKunst. 

Onderwerp van het schilderij geeft de ernstinzet van de eenheden weer, 

die onder het Vaandel van het GFPI in de periode 1996 – 2010 werden 

ingezet (Balkan, Irak en Afghanistan). Deze periode in de regiments-

geschiedenis is hierdoor op een bijzondere wijze vastgelegd. Het schilderij 

is opgenomen in de regimentsverzameling en heeft een prominente plaats 

gekregen in het stafgebouw van 17 Painfbat GFPI.  

 

 

Foto; afbeelding van het aangeboden schilderij en de overhandiging van de replica. 

 

De commando-overdracht GFPI op 14 juli was een uitstekende gelegen-

heid om ook de regimentsverzameling te voorzien van een gesigneerde 

replica van het bovengenoemde schilderij van Jos Gelissen. Hierdoor 

kunnen ook de bezoekers aan de regimentsverzameling van dit kunstwerk 

genieten.  

Het geschenk werd overhandigd door de voorzitter en penningmeester 

VVVGFPI aan de conservator en twee vrijwilligers van de regimentsver-

zameling. 
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Bezoekers 

De regimentsverzameling was elke woensdag geopend. De regiments-

verzameling was daarnaast extra geopend op de Regimentsjaardag, 

commando-overdracht GFPI, beëdigingen, reünies en relatiedagen.  

Samenstelling en omvang van de bezoekers: 

 Fuseliers, oud-Fuseliers en hun relaties. 

 Oud-strijders/veteranen, reünisten en hun relaties. 

 Groepen en gasten van het regiment die de kazerne bezoeken voor een 

rondleiding, relatiedag, wervingsdag of (regiments)activiteiten zoals 

beëdigingen, medaille-uitreikingen, thuisfrontdagen etc.  

 Individuele bezoekers, in de meeste gevallen geïnteresseerd in militaire 

geschiedenis of daaraan gerelateerde onderwerpen. 

 

                           
 

Aantal bezoekers in 2016  

Het aantal bezoekers in 2016 (± 2100) was lager dan in 2015 (± 2650) 

vanwege het feit dat veel regimentsactiviteiten incl. reünies werden 

geconcentreerd rond de viering van 75 jaar GFPI op zaterdag 14 mei in de 

kern van het dorp Oirschot. 

Opgemerkt dient te worden dat meerdere kunstwerken uit de regiments-

verzameling GFPI (tekeningen en aquarellen van Herman van den Bosch 

en Gabrielle de Jongh) deel uitmaakten van de expositie VeteranenKunst 

in het Museum Kruysenhuis in Oirschot van 14 mei tot 24 juli. Deze 

expositie heeft bijna vijfhonderd bezoekers getrokken.   
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Conclusie en vooruitblik 2017 

 
We kijken terug op een druk jaar mede vanwege tal van (positieve) 

ontwikkelingen en activiteiten. De conclusie blijft dat enthousiaste 

bezoekers een gedegen fundament vormen voor de toekomst en het in 

aantal toenemende (regiments)activiteiten een wezenlijke bijdrage levert 

aan het “Esprit de Corps” van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 

Voor het komende jaar ligt de focus weer op het inbedden van het onlangs 

verworven materiaal in de collectie en verder gaan met het versterkt 

opnemen van de geschiedenis van onze 2e generatie (1979 – 2001; Bal-

kan) en 3e generatie (2001 – heden; Afghanistan, Irak en Mali) veteranen.  

Voor 2017 is het doelstelling om het bezoekersaantal aan de regiments-

verzameling weer op, of boven het niveau van 2015 (± 2650) te krijgen. 

In het komende jaar wordt een nieuw beleidsplan Regimentsverzameling 

Brigade en Garde Prinses Irene voor de periode 2017 - 2021 opgesteld. 

  

  

 

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, de conser-

vator en de HC-vrijwilligers zien de toekomst met veel vertrouwen 

tegemoet. 


